
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
GRA SIECIOWA „PAN ŻUBR WE WŁASNEJ OSOBIE” 

 
Organizowanego w ramach projektu „Świat Karpat”, realizowanego od 1.01.2022 – 
31.03.2024 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach 
programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”. 
 

Cel i tematyka konkursu 
 

§ 1 
Stowarzyszenie Ekopsychologia ogłasza konkurs dla użytkowników strony Świat 
Karpat, którzy skorzystają z gry sieciowej „Pan Żubr we własnej osobie”. 

§ 2 
Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat siedlisk i gatunków 
chronionych w Karpatach oraz ich ochrony, wśród użytkowników portalu. 
 

§ 3 
 

Zasady uczestnictwa 
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, z wyjątkiem pracowników 

Stowarzyszenia Ekopsychologia oraz ich najbliższych rodzin. 

2. W konkursie biorą udział użytkownicy portalu w wieku do 18 lat, którzy: 

• Uczestniczą w grze sieciowej „Pan Żubr we własnej osobie”; 

• Przestrzegają regulaminu Portalu oraz regulaminu niniejszego Konkursu. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

 
§ 4 

 
1. Konkurs będzie odbywał się w dwóch turach: 

a) I tura: od 2 stycznia 2023 – 31 maja 2023 

b) II tura: od 1 września 2023 – 31 stycznia 2024 
2. Organizator przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej turze, z 

zastrzeżeniem, że osoby, które były laureatami I tury nie mogą zostać ponownie 
laureatami II tury. 

 

Nagrody i inne ustalenia 
§ 5 

 
1. Udział w grze sieciowej „Pan Żubr we własnej osobie” oraz jej wyniki będą na 

bieżąco rejestrowane w portalu „Świat Karpat”. 

2. Każdy użytkownik będzie miał podgląd swoich wyników oraz listy rankingowej. 

3. W konkursie będą przyznawane nagrody podsumowujące I i II turę. 

4. Nagrodami za najlepsze wyniki w turze konkursu są: 
a) I nagroda: laptop o wartości 5500 PLN brutto (w wartość wliczony jest podatek 

dochodowy od nagród); 



 

 

b) II nagroda: aparat fotograficzny o wartości 3850 PLN brutto (w wartość 
wliczony jest podatek dochodowy od nagród); 

c) III nagroda: smartfon o wartości 2200 PLN brutto (w wartość wliczony jest 
podatek dochodowy od nagród). 

5. Kryteria oceny: kolejność ukończenia całej gry. 

6. W przypadku, gdy osoba poda nie prawdziwe dane w formularzu 
rejestracyjnym (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) traci prawo do 
nagrody. Nagroda tym samym przypada kolejnej osobie. 

7. regulamin konkursu 
8. W przypadku, gdy uczestnik konkursu złamie zapisy regulaminu Portalu 

(zakaz posiadania kilku kont) oraz regulamin Gry straci prawo do nagrody. 
Nagroda tym samym przypada kolejnej osobie na liście rankingowej. 

9. Decyzje o nagrodzonych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

§ 6 
 

1. Lista nagrodzonych osób oraz lista rankingowa będzie umieszczana w portalu 
„Świat Karpat”. 

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione pocztą elektroniczną o wynikach 
konkursu. 

3. Niepełnoletnie osoby nagrodzone są zobowiązane przed odebraniem nagrody 
do przesłania podpisanego przez siebie oraz prawnego opiekuna formularza 
konkursowego oraz kserokopii legitymacji szkolnej (lub innego dokumentu 
tożsamości) na adres: 
 

Stowarzyszenie Ekopsychologia 
ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn 

4. W przypadku, gdy dane podane w formularzu rejestracyjnym (imię i 
nazwisko oraz miejsce zamieszkania) nie będą zgodne z dokumentem 
tożsamości osoba traci prawo do nagrody. Nagroda tym samym przypada 
kolejnej osobie na liście rankingowej. 

5. Nagrody niniejszego Konkursu, o ile ich wartość przekracza 760 zł, podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% 
wartości nagrody, który to podatek jest wliczony do wartości nagrody i który 
wpłaci Organizator, jako płatnik podatku. Poza tym do aktów gotowości odbioru 
nagrody należeć mogą tylko proste czynności, potrzebne Organizatorowi do 
wydania nagrody. 

6. Niedopełnienie aktu gotowości odbioru nagrody przez nagrodzonego lub 
nieodebranie nagrody w uzgodnionym terminie zwolni Organizatora z obowiązku 
wydania nagrody z wygaśnięciem roszczeń z tytułu udziału w Konkursie. 

7. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora w terminie 30 dni od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu. 

8. Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora Konkursu wydania 
nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a 
zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn 
niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada na 
rzecz wygranego kolejnego na liście rankingowej. 

 



 

 

§ 7 
 

Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 
Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie oświadczenia (ustawa o ochronie 
danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.). 

 
§ 8 

 
Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

 
§ 9 

 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu 


